
PROTOKÓŁ Nr XXIII.2020

z XXIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Przystajń odbytej w dniu
16 listopada 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji

w Przystajni

Czas trwania sesji: 13.00 – 16.10

W sesji uczestniczyło 12 Radnych (lista obecności w załączeniu).
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Przystajń – Radny Zbigniew Kmieć.

Ponadto w sesji udział wzięli:

- Wójt Gminy                                                                               - Henryk Mach
- Sekretarz Gminy                                                                        - Bogusław Leszczyński
- Skarbnik Gminy                                                                         - Alina Piśniak
- Radca Prawny                                                                            - Adam Biernacki

P r o p o n o w a n y  p o r z ą d e k   o b r a d :

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

6.1. Sprawozdanie Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury.
6.2. Sprawozdanie Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.
6.3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Zapytania mieszkańców.
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020.
9. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały:
10.1.  w  sprawie  obniżenia  średniej  ceny  skupu  żyta  przyjmowanej  jako  podstawa
obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Przystajń na rok 2021,
10.2.  w  sprawie  uchwalenia  Programu  współpracy  gminy  Przystajń  z  organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021,
10.3. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok,
10.4.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata
2020-2028.

11. Pytania w sprawach bieżących.
12. Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
13. Zamknięcie sesji.

A d 1
Otwarcia sesji dokonał  Przewodniczący Rady Gminy Przystajń, Radny Zbigniew Kmieć.
Powitał wszystkich obecnych na sali.

A d 2
Przewodniczący  Rady  Gminy stwierdził  prawomocność  obrad  –  na  sali  obecnych  było
12  Radnych.  Nieobecni: Radna Aleksandra Kierat, Radny Jacek Pilarz i Radny Remigiusz
Wręczycki. 
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A d 3
Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję porządku obrad. Poprosił w imieniu Wójta
o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek
za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Przystajń
na  cele  niezwiązane  z  budową,  przebudową,  remontem,  utrzymaniem  i  ochroną  dróg
(w punkcie 10, podpunkt 5). Następnie zarządził głosowanie.
Porządek obrad po zmianie został ustalony jednogłośnie (12 Radnych za).

A d 4
Przewodniczący poinformował, że protokół był wyłożony w biurze Rady Gminy, można się
było z nim zapoznać. Dlatego poprosił o przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji bez głośnego
czytania.
Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie (12 Radnych za).

A d 5
Wójt odczytał sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym – stanowiące
załącznik do protokołu.
Wójt dopowiedział,  że  dokonano  odbioru  technicznego  drogi  w  Kamińsku.  Mamy
przygotowany projekt drogi w Kuźnicy Starej. Ta inwestycja będzie wykonana w przyszłym
roku, chociaż już w tym roku firma deklaruje chęć wykonania pewnych robót. Jeśli chodzi
o drogę w Ługach-Radłach to mamy pewne opóźnienie w jej wykonaniu. Do końca tygodnia
droga ma być wykonana. Nie planujemy podwyżki podatków na 2021 rok. Jesteśmy w trakcie
przygotowania wniosku taryfowego dot. wody. 
Przewodniczący stwierdził, że Radni mają tę samą opinię jeśli chodzi o podatki. 
Radna  Henryka  Kapuścik zapytała  o  zarządzenie  89.2020  z  dnia  21  września  2020  r.
w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Przystajń dot. nagrody
o charakterze szczególnym niezaliczonej do wynagrodzeń w kwocie 16 000,00 zł. 
Skarbnik odpowiedziała, że Gminny Komisarz Spisowy ma otrzymać nagrodę 16 000,00 zł
za przeprowadzenie spisu rolnego.  

A d 6
Przewodniczący stwierdził, że w okresie międzysesyjnym odbyły się komisje, które kolejno
przedstawią sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.  

6.1.  Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Budżetu,  Rolnictwa  i  Infrastruktury
przedstawił Wiceprzewodniczący Komisji  Budżetu,  Rolnictwa i  Infrastruktury Radny
Marcin Tomziński.
Brak uwag i zapytań.

6.2. Sprawozdanie  z  działalności  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Zdrowia przedstawił
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia Radny Edward Chamela.
Przewodniczący powiedział, że Klub Sportowy Płomień Przystajń zamówił ozonator i w tym
tygodniu  powinien  zostać  dostarczony.  Szkoła  również  będzie  mogła  go  użytkować  do
dezynfekcji sal. 

6.3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej przedstawiła  Wiceprzewodnicząca
Komisji Rewizyjnej Radna Jadwiga Górnik.
Brak uwag i zapytań.

A d 7
Zapytania mieszkańców – brak.
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Ad 8
Informację  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  za  rok  szkolny  2019/2020  przedstawił
Przewodniczący  Rady  Gminy  Przystajń.  Radni  otrzymali  tę  informację  w  formie
papierowej jak i elektronicznej. Informacja stanowi załącznik do protokołu.  
Radny Marek Zabawa powiedział, że z tabeli, która wskazuje zaangażowanie nauczycieli
zauważamy, że nie jesteśmy orłami. Zadziwiające jest to jak słabiutko wypadł język polski
i matematyka. Zawsze jesteśmy poniżej. 
Przewodniczący  powiedział, że z matematyką poszliśmy do przodu, ponieważ z 9 miejsca
jesteśmy na 5 miejscu. 
Radna Henryka Kapuścik powiedziała,  że  jest  to  dobry  trend,  że  wyniki  z  egzaminów
poszły w górę. Nie zgadza się z liczbą dzieci dowożonych do szkoły, ponieważ w Przystajni
jest 84 dzieci mniej. Uważa, że godzin świetlicowych jest zdecydowanie za dużo. 
Skarbnik odpowiedziała, że z tego co wie to tam jest błąd, ponieważ nie zostały doliczone
dzieci, które są dowożone gminnym gimbusem. 
Wójt  odpowiedział,  że  musieliśmy  zabezpieczyć  te  godziny  świetlicowe,  żeby  zapewnić
dzieciom opiekę. 

Ad 9
Informację  w  sprawie  oświadczeń  majątkowych  radnych  i  pracowników  samorządowych
przedstawił  Przewodniczący Rady Gminy Przystajń.  Informacje  stanowią  załączniki  do
protokołu.

A d 10
Przystąpio  no     do     rozpatrzenia     projektu     uchwały  :  

10.1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na obszarze gminy Przystajń na rok 2021

Przewodniczący odczytał projekt uchwały, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIII.160.2020  w sprawie  obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na
obszarze  gminy  Przystajń  na  rok  2021 jednogłośnie  (12  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.  

10.2.  w  sprawi  e    uchwalenia  Programu  współpracy  gminy  Przystajń  z  organizacjami  
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
rok 2021

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Marek Zabawa uważa, że w tym projekcie w załączniku do uchwały nie powinien się
znaleźć § 9 dot. wysokości środków przeznaczonych na realizację programu.
Wójt  odpowiedział,  że  ta  kwota,  która  jest  ujęta  w tym programie  pochodzi  z  funduszu
alkoholowego. 
Skarbnik dopowiedziała, że ta kwota jest zaplanowana w projekcie budżetu na 2021 rok. 
Radca Prawny Adam Biernacki powiedział, że ustawa wymaga by ta kwota w programie
była ujęta. Ta uchwała powinna zostać podjęta do 30 listopada 2020 r. Przeczytał treść art. 5 a
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który brzmi następująco:
„Organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego uchwala,  po  konsultacjach
z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  wymienionymi  w  art.  3  ust.  3,
przeprowadzonych  w  sposób  określony  w  art.  5  ust.  5,  roczny  program  współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.  3  ust.  3.  Roczny
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program  współpracy  jest  uchwalany  do  dnia  30  listopada  roku  poprzedzającego  okres
obowiązywania programu.”.
Sekretarz stwierdził,  że można w tym projekcie uchwały zrobić autopoprawkę i zamienić
w § 9 słowo „przeznaczonych” na „planowanych”.
Przewodniczący zarządził  głosowanie  autopoprawki  poprzez  zamianę  w  §  9 słowa
„przeznaczonych” na „planowanych”. 
Poprawka przeszła jednogłośnie (12 Radnych za). 
Przewodniczący odczytał projekt uchwały autopoprawki, po czym zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIII.161.2020  w sprawie  uchwalenia
Programu współpracy gminy Przystajń z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 jednogłośnie
(12 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

10.3. w sprawie zmian     w     budżecie     Gminy     Przystajń     na   2020   rok  

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik  przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Przystajń na
2020 rok wraz z uzasadnieniem. 
Radna Henryka Kapuścik  zapytała dlaczego zwiększa się plan wydatków dot. gospodarki
odpadami komunalnymi. 
Wójt odpowiedział, że było bardzo dużo odpadów oddanych na PSZOK i ta kwota przez to
jest potrzebna. Nie chcieliśmy podnosić tej opłaty mieszkańcom. 
Radna Henryka Kapuścik zapytała dlaczego zmniejsza się plan wydatków w bibliotece.
Skarbnik odpowiedziała,  że Pani  Dyrektor  sama wystąpiła  o  zmniejszenie tej  dotacji,  bo
czegoś najwidoczniej nie zrealizuje. 
Radna Henryka Kapuścik  zapytała  o dotację  dot.  instalacji  fotowoltaicznej  na  budynku
gospodarczym GOKSiR zlokalizowanym na boisku sportowym na ul. Bór w Przystajni. 
Wójt odpowiedział, że to GOKSiR będzie realizował to zadanie. Do końca roku to zadanie
powinno  zostać  zrealizowane.  Zdecydowaliśmy  się  ściągnąć  pieniądze  z  hali  sportowej
w Borze Zajacińskim, ale nadal jesteśmy w grze. Gdybyśmy otrzymali  dofinansowanie to
przetarg możemy ogłosić jeszcze w tym roku. 
Radna  Henryka  Kapucik  powiedziała  że  w  planie  jest  zaplanowane  500  000,00  zł
dofinansowania  z  Ministerstwa  Sportu.  Dlaczego  tak  mało.  Czy  my  tę  inwestycję
udźwigniemy. 
Wójt  odpowiedział,  że  nie  wiemy  ile  udałoby  nam  się  pozyskać  tego  dofinansowania
z Ministerstwa Sportu.    
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada  Gminy Przystajń podjęła Uchwałę  Nr XXIII.162.2020  w sprawie  zmian
w  budżecie Gminy Przystajń na 2020 rok  jednogłośnie  (12  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki. 

10.  4.  w  sprawie  zmiany  Wieloletniej     Prognozy     Finansowej     Gminy     Przystajń     na     lata  
2020-2028

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Przystajń na lata 2020-2028. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.
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Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIII.163.2020  w sprawie zmiany
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Przystajń  na  lata  2020-2028 jednogłośnie
(12 Radnych za) w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki.

10.5.  w  sprawie  ustalenia  wysokości  stawek  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych
w granicach administracyjnych Gminy Przystajń na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.
Radny Marek Zabawa powiedział, że z tego co rozumie to jest to tendencja spadkowa. Ile
było w 2009 r. 
Sekretarz odpowiedział,  że  stawki  są  te  same,  zmiana  dotyczy  jedynie  urządzeń
infrastruktury. 
Przewodniczący zarządził głosowanie.

Rada Gminy Przystajń podjęła Uchwałę Nr XXIII.164.2020  w sprawie ustalenia
wysokości  stawek  za  zajęcie  pasa  drogowego  dróg  gminnych  w  granicach
administracyjnych  Gminy  Przystajń  na  cele  niezwiązane  z  budową,  przebudową,
remontem,  utrzymaniem  i  ochroną  dróg jednogłośnie  (12  Radnych za)  w głosowaniu
jawnym przez podniesienie ręki.

Ad 11
Pytania w sprawach bieżących.
Radny  Marek  Zabawa zapytał  jak  wygląda  sprawa  związana  z  prywatnymi  osobami
dot. realizacji drogi na Kamińsku. Kiedy zostanie to wykonane. 
Wójt  odpowiedział,  że  nie  naruszyliśmy  niczyjej  własności.  Wszystko  w  tym  tygodniu
zostanie uprzątnięte. 
Radny Marek Zabawa powiedział, że miał telefon od właściciela posesji, który skarżył się
na stan jego działki. 
Radny  Edward  Chamela zapytał  na  jakim  etapie  jest  Fundusz  Sołecki  związany
z oświetleniem.
Wójt odpowiedział, że na chwilę obecną nie wie. 

Ad 12
Informacje, wolne wnioski i oświadczenia.
Przewodniczący powiedział, że w formie papierowej otrzymaliśmy projekt budżetu Gminy
Przystajń  na  2021  rok.  Zaproponował  zrobić  wspólne  posiedzenie  komisji  Rady  Gminy
Przystajń w tym temacie.  13 października 2020 r.  wpłynęła prośba mieszkańców Ługów-
Radeł dot. zakupu działki pod parking koło cmentarza w Ługach-Radłach. Skierował to pismo
na wspólne posiedzenie komisji, żeby Radni ten temat przemyśleli i wypowiedzieli się. 
Wójt  powiedział,  że  tam  jest  kwota  3  000,00  zł  za  tę  działkę.  Jest  to  temat  do
przedyskutowania. 
Przewodniczący przedstawił rozstrzygnięcie nadzorcze dot. ul. Świerkowej w miejscowości
Kamińsko. Powiedział, że pozostał jeszcze temat dot. FOGR. Trzeba wybrać tę drogę, żeby
móc złożyć wniosek o dofinansowanie. Przeczytał treść proponowanych dróg do FOGR. 
Wójt  powiedział,  że  ze  strony  Radnych  nie  ma  decyzji  odnośnie  tego  na  którą  drogę
składamy wniosek. 
Przewodniczący powiedział, że on ma pewien pomysł na to, żeby wybrać tę drogę. Mamy
4 drogi + 1 dodatkową propozycję w razie gdyby któryś z Radnych chciał zaproponować
jakąś inną drogę. 
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Wójt powiedział, że zawsze tak było, że wybieraliśmy te drogi, gdzie mieszkają ludzie. To
nie jest warunek, że muszą tam mieszkać ludzie, choć on też jest za tym, żeby tam mieszkali
ludzie. Na drodze Brzeziny-Sachalin mieszkają ludzie, na Wilczej Górze również. 
Radny  Zbigniew  Marczak powiedział,  że  na  Wilczej  Górze  jest  rondo,  gdzie  zakręca
autobus i mieszkają ludzie. 
Radny Edward Chamela powiedział, że na Sachalinie mieszka 14 rodzin, na Wilczej Górze
2 rodziny. Co do innych dróg nie będzie się wypowiadał. 
Radny Marian Drynda powiedział, że można złożyć wniosek na 2 drogi. 
Przewodniczący powiedział, że głosujemy za 1 drogą. 
Radna Henryka Kapuścik stwierdziła,  że  ona  drogi  na  Kuźnicy  Starej  nie  zgłasza.  Ma
nadzieję, że ta droga zostanie naprawiona podczas realizacji drogi w Kuźnicy Starej.  

Przewodniczący  zarządził  głosowanie  w  sprawie  wyboru  drogi  do  realizacji  w  ramach
FOGR:

Radni głosowali następująco: 
1. Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 006 S relacji Kostrzyna – Mrówczak 1420 mb
– 0 głosów.
2.  Przebudowa  drogi  dojazdowej  do  pól  nr  678  006  S  relacji  Mrówczak  –  Michalinów
1140 mb – 0 głosów.
3. Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 030 S w miejscowości Wilcza Góra 408 mb –
7 głosów – Józef Chrzęstek, Jadwiga Górnik, Zbigniew Kmieć, Janusz Leśniak, Zbigniew
Marczak, Paweł Piśniak, Marcin Tomziński.  
4. Przebudowa drogi dojazdowej do pól nr 678 026 S w miejscowości Brzeziny (Sachalin)
540 mb – 5 głosów – Robert Bastrzyk, Edward Chamela, Marian Drynda, Henryka Kapuścik,
Marek Zabawa.

Do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach FOGR została wybrana droga w Wilczej
Górze, która otrzymała 7 głosów.  

Radny Zbigniew Marczak podziękował za wybór jego drogi do realizacji. 
Radny Józef Chrzęstek powiedział, że z lasów państwowych w Ługach-Radłach wywożone
jest drzewo. Jeżeli dalej będzie wywożony taki tonaż to ta droga zostanie uszkodzona. 
Wójt  odpowiedział,  że  ta  droga  jest  zrobiona  w odpowiednim standardzie  i  nie  możemy
zabronić wywozu drzewa z lasu. Jesteśmy w trakcie przygotowania regulaminu utrzymania
czystości  i  porządku  w  gminach.  Mieszkańcy  będą  musieli  złożyć  deklarację  dot.  chęci
posiadania pojemnika na popiół.  

Ad 13
Ponieważ  wyczerpano  porządek  obrad  Przewodniczący  dokonał  zamknięcia  XXIII  sesji
VIII kadencji Rady Gminy Przystajń.

Protokolant:                                                             Przewodniczący Rady Gminy Przystajń
Anna Mrozek                                                                       
                                                                                             mgr Zbigniew Kmieć
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